
Проєкт вноситься 

селищним головою 

 
Схвалено рішенням виконавчого комітету  

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області від____________ №_____ 

 
____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання              

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від __ ______ 2022 року                                                                              № ___ 
                смт Олександрівка                                                           

 

Про затвердження програми 

розвитку освіти 

Олександрівської територіальної громади  

на період до 2027 року 

 
На виконання статей 25, 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну 

загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2024 року, схваленої  Указом 

Президента України від 25 червня 2013 року № 344, Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням 

Кіровоградської обласної ради від 12 березня 2020 року № 743, та з 

урахуванням Концепції державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти на період до 2029 року “Нова українська школа”, схваленої  

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року  № 988-р, 

рішення Кіровоградської обласної ради восьмого скликання від 30 листопада 

2021 року №192 «Про затвердження обласної програми розвитку освіти 

Кіровоградської області на період до 2027 року» 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити програму розвитку освіти Олександрівської територіальної 

громади на період до 2027 року (додається). 

2.Виконавчому комітету Олександрівської селищної ради забезпечити 

реалізацію основних заходів програми розвитку освіти Олександрівської 

територіальної громади на період до 2027 року та передбачати у бюджеті 

видатки на їх виконання, починаючи із січня 2023 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної 

ради: 

- з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності; 

- з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення. 

 

Селищний голова      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії Олександрівської  

селищної ради 

від __ ______ 2022 року № 

 

ПРОГРАМА 

розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період 
до 2027 року 

 
І. Загальні положення 

 

1. Розвиток освіти є однією із найскладніших, актуальних і фінансовоємних 

проблем сучасного українського державотворення. Без належної освіти 

держава, народ і культура не мають майбутнього.  

Курс держави на посилення ролі громад у регулюванні суспільного життя та 

соціально-економічного розвитку зумовлюють перехід освітньої системи на 

новий тип гуманістичної інноваційної освіти, її конкурентоспроможність, 

формування покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку 

праці, здатним робити особистий духовно-світоглядний вибір, матиме 

необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на 

різних рівнях, буде здатним навчатися впродовж життя. 

 

2. Зміни в професійній, комунікативній, інформаційній та інших сферах 

сучасного суспільства вимагають коректив змістових, науково-методичних, 

технологічних аспектів освіти, перегляду попередніх цінних пріоритетів, 

цільових установ, управлінських і педагогічних засобів. 

Програма розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на 

період до 2027 року (далі - Програма) розроблена відповідно до: 

Конституції України; 

законів України: “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну 

загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійну 

(професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу 

освіту”; 

інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 

№ 695; 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2024 року, 

схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344; 

заходів Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та 

плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії -2027, затверджених 

рішенням Кіровоградської обласної ради від 12 березня 2020 року №743; 

Концепції державної «Нова українська школа», схваленої Кабінетом 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. 

3. Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, 

конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних 
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завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням  

ресурсних потреб.  

4. Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку 

суб’єктів освітнього процесу, варіативності типів закладів освіти, модернізації 

змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, 

прийняття управлінських рішень. 

 
ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма 
На кінець 2022 року в громаді здобували освіту у 15 закладах дошкільної 

освіти 628 дітей, 5 закладах загальної середньої освіти 2912 дітей, 2 закладах 

позашкільної освіти 1428 дітей. 

Розроблення Програми зумовлене необхідністю реформування системи 

освіти області, забезпечення якісної безперервної освіти та безперешкодного 

доступу до неї. 
 

1. Дошкільна освіта 

 Мережа дошкільної освіти представлена закладами комунальної форми 

власності, у ній відсутні інші суб’єкти освітньої діяльності, заклади інших форм 

власності у сфері дошкільної освіти. 

 Низька престижність праці педагогічних працівників дошкільних закладів 

призвела до кадрового голоду та погіршення якості надання освітніх послуг у 

сфері дошкільної освіти. 

Матеріальна база закладів дошкільної освіти (особливо сільської 

місцевості) не відповідає сучасним вимогам та потребує оновлення, створення 

інклюзивнового освітнього середовища. 

 

2. Загальна середня освіта 

1. Застосування новітніх інформаційних технологій у різних сферах 

діяльності, у тому числі й в організації освітнього процесу, здобуває все більшу 

актуальність, оскільки однією з ключових компетентностей учнів є 

інформаційно-цифрова грамотність.  

Діапазон застосування можливостей комп’ютера у закладах освіти області 

щороку розширюється. В середньому в області навантаження на один 

комп’ютер становить 8 учнів. Існує потреба у модернізації наявної 

комп’ютерної бази закладів освіти та більш широкому впровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній  процес. 

2. Ряд закладів освіти мають недостатній рівень матеріально-

технічного забезпечення для розвитку фізкультури і спорту, військової справи, 

трудового навчання. 

3. Одним з головних елементів оптимізації мережі є забезпечення 

підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти На даний 100% 

учнів забезпечені підвезенням. Застарілі шкільні автобуси часто ламаються. 

Виникають перебої з перевезенням учнів. Окремізаклади освіти користуються 

орендованим транспортом.  

4. Серед актуальних проблем у галузі загальної середньої освіти також 

можна визначити низький соціальний статус вчителів, недостатній рівень 
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заробітної плати, застарілу систему підготовки та перепідготовки педагогічних 

працівників. Це породжує відтік педагогічних працівників до інших сфер 

зайнятості та недостатність мотиваційних чинників для залучення молодих 

спеціалістів до педагогічної діяльності. 

 

3. Позашкільна освіта 

Сучасне суспільство потребує неординарних, творчих особистостей, 

здатних нестандартно мислити та самостійно і активно приймати ефективні 

рішення. Тому однією із актуальних проблем освітньої галузі є недостатня 

робота з обдарованими учнями.  

Залишається актуальною робота щодо створення умов для здобуття 

позашкільної освіти дітьми, в тому числі сільської місцевості, шляхом 

розширення мережі гуртків у закладах позашкільної освіти та на базі закладів 

загальної середньої освіти, відкриття центрів позашкільної освіти у 

новоутворених територіальних громадах.  

Таким чином, позашкільна освіта потребує оперативного вирішення 

проблеми розвитку мережі філій, гуртків, секцій, творчих об’єднань на базі 

сільських закладів загальної середньої освіти, модернізації матеріально-

технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення системи 

позашкільної освіти. 

 
4. Освіта осіб з особливими освітніми потребами 

На початок 2022-2023 навчального  року у закладах освіти навчається 47 

дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням охоплені 38 

вихованців, учнів. 

Створення рівних можливостей для здобуття освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами  одне із завдань, яке потребує негайного вирішення. Тому 

існує потреба у продовженні запровадження інклюзивної форми навчання. 

Однак не всі заклади освіти технічно не пристосовані для освіти особливих 

дітей. Відсутність пандусів, ліфтів, спеціальних вбиралень та інших умов 

роблять їх перебування у закладі освіти некомфортним, або навіть 

неможливим. У закладах відсутні спеціальні засоби навчання, недостатньо 

кваліфікованих спеціалістів для надання освітніх і реабілітаційних послуг.  

 
5. Забезпечення належних умов для освітнього процесу 

Виконання вимог державних стандартів та санітарних норм щодо 

створення й підтримання у належному стані матеріально-технічної бази 

закладів освіти, технічного стану їх будівель має велике значення для 

організації якісного освітнього процесу, збереження життя та здоров'я його 

учасників. 

На сьогодні особливо актуальною є проблема реалізації заходів з 

енергозбереження у закладах освіти громади.  

У більшості будівель закладів джерела генерації теплової енергії  та 

системи теплопостачання збудовані у 60-80 роках минулого століття та є 

технічно застарілими. У цих закладах не забезпечується достатня теплова 

ізоляція будівель через низькі теплозахисні властивості зовнішніх 
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огороджуючих конструкцій (стін, вікон, дахових перекриттів), нещільні віконні 

та дверні отвори спричиняють велику інфільтрацію повітря. Низька 

ефективність систем теплозабезпечення  призводить до надмірних енерговитрат 

на опалення 1 кв.м загальної площі приміщень закладів освіти. 

 
ІІІ. Визначення мети програми 

Метою Програми є створення доступних умов для надання якісної освіти, 

спрямованої на формування всебічних компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації в суспільстві та збагачення на цій основі економічного, 

інтелектуального, культурного, творчого потенціалу громади задля сталого 

розвитку України. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 

 

Ефективні шляхи та засоби реалізації Програми: 

 

1. У сфері дошкільної освіти 

1) розвиток мережі закладів дошкільної освіти різної форми власності 

та створення додаткових дошкільних місць з відповідно до потреб 

територіальної громади; 

2) визначення механізму мотивації педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти до професійної діяльності; 

3) розбудова безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища у 

закладах дошкільної освіти; 

4) забезпечення якісного дошкільного розвитку для всіх дітей.  

 

2. У сфері загальної середньої освіти 

1) подальша розбудова та становлення Нової української школи 

(базова та профільна школа), апробація нових підходів навчання у базовій 

середній освіті 

2) трансформація змісту освіти (базової та профільної середньої) 

відповідно до компетентнісного підходу; 

3) навчально-методичне забезпечення здобувачів освіти і педагогічних 

працівників; 

4) забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти 

незалежно від місця проживання учнів; 

5) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі їх 

цифрової компетентності; 

6) забезпечення мотивації педагогів до професійного розвитку, 

впровадження системи підтримки молодих вчителів - педагогічної інтернатури; 

7) розбудова нового освітнього середовища, зокрема забезпечення 

закладів загальної середньої освіти комп'ютерним та навчальним обладнанням; 

8) розбудова системи здорового харчування в закладах середньої 

освіти; 

9) активна участь у Всеукраїнській школі он-лайн, а саме наповнення 
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її курсами за модельними навчальними програмами, контентом для початкових 

класів, а також методичними матеріалами для вчителів. 

 

3. У сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами 
1) підвищення рівня підготовки педагогічних працівників для роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами; 

2) створення моделей підтримки учнів з особливими освітніми 

потребами під час інклюзивного навчання; 

3) впровадження моделі широкої інклюзії, коли основною ознакою 

особливих освітніх потреб є не діагноз, а потреба в постійній чи тимчасовій 

підтримці; 

5) забезпечення доступності закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами: 

а) задоволення потреби в доступі до здобуття повної загальної середньої 

освіти в закладах освіти учнів з особливими освітніми потребами; 

б) задоволення потреби в охопленні інклюзивним навчанням учнів з 

особливими освітніми потребами; 

в) створення умов для проведення профорієнтації учнів, які враховують їх 

інтереси та можливості. 

 

4. У сфері позашкільної освіти 

1) забезпечення здобуття позашкільної освіти дітьми шкільного віку 

відповідно до інтересів та індивідуальних можливостей; 

2) розвиток мережі гуртків науково-технічного, туристсько-

краєзнавчого, еколого-натуралістичного напрямків у закладах позашкільної 

освіти; 

3) забезпечення можливості займатися фізичною культурою та командними 

видами спорту в позаурочний час на базі закладів освіти: 

 а) розбудова мережі гуртків та секцій для заняття фізичною культурою, 

командними ігровими видами спорту для учнів у закладах освіти 

 

5. Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування 

заходів Програми за рахунок різних джерел фінансування, передбачається у 

сумі 128319 тис. грн. (додаток 1). 
 

6. Строки виконання Програми: 2023-2027 роки.  

Виконання програми передбачається в два етапи. 

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
 

1. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: 

1) контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів на 

виконання стандартів освіти; 

2) відкритття додаткових дошкільних груп та поліпшення стану 

охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою до 95 %; 

3) зберегти мережу позашкільних навчальних закладів; 
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4) відкриття інклюзивних класів, груп у навчальних закладах громади; 

5) придбання шкільних автобусів з метою забезпечення підвезення 

учнів, вихованців до освітніх закладів та у зворотному напрямку; 

6) забезпечити освітні заклади спеціалістами з відповідною фаховою 

освітою; 

7) удосконалити систему стимулювання учнів, вчителів та викладачів. 

 

2. Результативні показники продукту Програми наведено у додатку 2. 

 

3. Напрями реалізації та заходи Програми викладені у розділі VІІ. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

  1. Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом 

селищної ради. Основними формами контролю за реалізацією заходів та 

досягнень показників Програми будуть: 

1) звітність відділу освіти про виконання Програми; 

2) щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

колегії відділу освіти; 

2. Відділ освіти готує інформації відповідній профільній постійній комісії 

селищної ради.   
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ПАСПОРТ 
програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на 

період до 2027 року 
1. Програма 

затверджена: 

рішенням Олександрівської селищної ради від___  

грудня 2022 року № 

2. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Відділ освіти Олександрівської селищної ради 

3. Розробник Програми Відділ освіти Олександрівської селищної ради 

4. Співрозробники 

Програми 

- 

5. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти Олександрівської селищної ради 

6. Учасники Програми Відділ освіти Олександрівської селищної ради та 

підпорядковані заклади освіти громади 

7. Термін реалізації 

Програми 

2023-2027 роки 

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми, 
всього, у тому числі: 

128319 тис. грн. 

8.1 кошти місцевого 

бюджету 

Всього 109354 тис. грн., у тому числі: 

2023 рік - 19416,5 тис. грн. 

2024 рік - 20077,5 тис. грн. 

2025 рік – 22801 тис. грн. 
2026-2027 рік – 47059 тис. грн. 

8.2 кошти з інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

Всього 18965 тис. грн., у тому числі: 

2023 рік - 5055 тис. грн. 

2024 рік - 3815 тис. грн. 

2025 рік - 3815 тис. грн. 
2026-2027 рік - 6280 тис. грн. 

 
9. Основні джерела 

фінансування 

Програми 

Кошти місцевих бюджетів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 
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Додаток 1 

до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Програми 

Обсяг коштів, 
який пропонується 
залучити на виконання 
Програми 

Виконання Програми за 
роками 

Усього витрат на 
виконання 
Програми 

2023 2024 2025 

2026-
2027 

 

Обсяг ресурсів, усього 
тис.грн. у тому числі: 

24471,5 
 

23892,5 
 

26616 
 

53339 
 

128319 

Кошти місцевих бюджетів 19416,5 20077,5 22801 47059 109354 

кошти інших джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

5055 3815 3815 6280 18965 

 

Примітка: Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час 

затвердження та уточнення бюджету на відповідний рік у межах видатків, 

передбачених на виконання завдань і заходів Програми. 



Додаток 2 

до Програми 

 

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ 
Програми 

№  
з/п 

Назва показника Од. 
виміру 

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми 

Роки виконання програми 

 
Усього за період 

дії Програми (або 
до кінця дії 
Програми) І етап ІІ етап   

2023 2024 2025 2026-2027 роки 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Показники продукту Програми 

1. Кількість модернізованих 

харчоблоків та їдалень у 

закладах освіти 

од. 3 1 1 1 2 5 

2. Кількість шкільних автобусів од. 17 1 1 1 2 5 

ІІ. Показники ефективності Програми 

1. Охоплення дітей  віком від 3 до 6 

років дошкільною освітою 

% 92 92,2 93 93,7 97,4 

 

100 

2. Частка охоплення дітей 

інклюзивним навчанням 

% 87 88 90 92 94 

 

95 

3. Частка педагогів, які підвищили 

кваліфікацію в межах  реформи 

Нова українська школа 

% 33,3 41,6 50 58,3 74,9 83 

4. Частка педагогічних працівників 

забезпечених ноутбуками 

% 70 74,5 79 83,5 94,5 100 

5. Частка дітей, які підвозяться  до % 81 86 89 92 97 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

закладів загальної середньої 

освіти шкільними  автобусами 

6. Збільшення кількості дітей, 

охоплених позашкільною 

освітою  

% 71,3 73,8 76,3 81,8 85,8 

 

90 

7 Збільшення кількості учнів 5-11 

класів закладів загальної 

середньої освіти, охоплених 

гарячим харчуванням 

% 26 29 33 35 40 

 

42 

ІІІ. Показники якості Програми 

1. Збільшення частки дітей, 

охоплених дошкільними 

закладами 

% 95 95,3 96 96,5 96,9 96,9 

2. Частка  випускників закладів 

загальної середньої освіти, які 

отримали за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови 

та літератури 160 балів і вище, 

відповідно до загальної кількості 

учнів, що проходили таке 

тестування 

% 32,3 34 35,5 37 42,5 50 

3. Збільшення кількості 

вихованців-учасників 

міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів та змагань 

% 62,5 64 66,5 69 72,5 85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Збільшення відсотку дітей з 

особливими освітніми 

потребами, які отримують 

послуги інклюзивно-ресурсних 

центрів за місцем проживання 

% 25 27 28 31 35 37 

5. Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти 

% 78 80 83 87 94 100 

6. Підвищення якості надання 

освітніх послуг здобувачів 

освіти у профільних ліцеях та 

збільшення частки випускників з 

достатнім та високим рівнем 

навчання 

% 42,5 43,5 45 48 52,5 

 

55 

7. Покращання якісного складу 

педагогічних працівників 

% 67 68 69 70 73 75 

 



 

VІІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ 

програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року  

№ 

з/п 

Назва напрямку 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
ан

н
я
 

за
х

о
д

у
 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 

П
р

о
гн

о
зо

в
ан

и
й

 о
б

ся
г 

ф
ін

ан
со

в
и

х
 р

ес
у

р
сі

в
 

д
л
я
 в

и
к
о

н
ан

н
я
 з

ав
д

ан
ь,

 

ти
с.

 г
р

и
в
ен

ь у тому числі за роками,  тис. гривень 

Очікуваний результат 

(необхідно зазначити) 

І ЕТАП ІІ ЕТАП 

2023 2024 2025 2026-2027  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

 

Дошкільна освіта 
 

1. 

  

Забезпечення 

доступності 

дошкільної 

освіти 

1) Проведення щорічного 

моніторингу забезпечення 

доступності дошкільної 

освіти 

 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 
Місцевий 

бюджет 

Фінансування не потребує Забезпечення 

доступності 

дошкільної освіти 

 

 

  

  2)організація гарячого 

харчування здобувачів 

освіти закладів дошкільної 

освіти, в тому числі дітей 

пільгових категорій 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

15000 2500 3000 3500 7000 Забезпечення 

доступності 

дошкільної освіти 

 
Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 



          

2. Модернізація 

навчально-

методичної та 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

дошкільної 

освіти 

1) придбання сучасного 

ігрового обладнання, 

твердого та м’якого 

інвентарю для закладів 

дошкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

320 50 60 70 140 Придбання сучасного 

ігрового обладнання, 

твердого та м’якого 

інвентарю для закладів 

дошкільної освіти 
Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

     

2) відкриття сучасних 

прогулянкових та 

спортивних майданчиків у 

закладах дошкільної 

освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

     Відкриття сучасних 

прогулянкових та 

спортивних 

майданчиків у 

закладах дошкільної 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

500 100 100 100 200 

3) оснащення закладів 

дошкільної освіти  області 

комп’ютерним 

обладнанням для 

освітнього процесу 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

100 20 20 20 40 Оснащення закладів 

дошкільної освіти  

області комп’ютерним 

обладнанням для 

освітнього процесу 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

100 20 20 20 40 

3. Мотивація 

педагогів 

закладів 

дошкільної 

освіти до 

професійного і 

творчого 

розвитку, 

підвищення 

престижності 

педагогічної 

праці  

1) проведення 

конференцій, семінарів-

практикумів, «круглих 

столів», тренінгів  тощо 

для педагогічних 

працівників закладів 

дошкільної освіти з 

пріоритетних напрямів 

розвитку дошкільної 

освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

     Підвищення фахової 

компетенції педагогів 

з  питань розвитку 

дошкільної освіти Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

  



          

4. 
  

Формування 

інклюзивного 

середовища у 

закладах 

дошкільної 

освіти 
  

1)введення до штатного 

розпису закладів 

дошкільної освіти посад 

асистента вихователя за 

наявності відповідного 

контингенту вихованців 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 
Місцевий 

бюджет 

     Приведення штатних 

розписів закладів 

дошкільної освіти з 

інклюзивними 

групами у 

відповідність до 

нормативних вимог 

(за наявності 

відповідного 

контингенту 

вихованців) 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

2)формування 

розвивального, 

мотивуючого освітнього 

простору для дітей з 

особливими освітніми 

потребами (обладнання та 

матеріал для корекційної 

роботи, медіатека, 

ресурсна кімната тощо) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

200 0 50 50 100 Створення 

інклюзивного 

розвивального, 

мотивуючого 

освітнього простору 

закладів дошкільної 

освіти. 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

5. Забезпечення 

закладів у 

працівниках 

відповідного 

рівня 

кваліфікації 

1)підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

100 20 20 20 40 Формування 

компетенції педагогів 

відповіднодо 

оновленого 

змістуосвіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

2)організація проведення 

конкурсів професійної 

майстерності серед 

педагогічних працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний 

бюджет 

В  межах передбачених призначень Проведення 

конкурсів 

професійної 

майстерності серед 

педагогічних 

працівників 

Місцевий 

бюджет 

60 15 15 15 15 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

  



          

6. Створення 

безпечних умов 

освітнього 

процесу у 

закладах 

дошкільної 

освіти 

1)проведення 

капітального ремонту/ 

реконструкція  будівель 

та систем 

життєзабезпечення 

закладів дошкільної 

освіти  

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний 

бюджет 

2600 2600 0 0 0 Проведення капітального 

ремонту/ реконструкції 

будівель та систем 

життєзабезпечення закладів 

дошкільної освіти  

Місцевий 

бюджет 

300 300 0 0 0 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

2)модернізація 

харчоблоків у закладах 

дошкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

240 0 60 60 120 Модернізація харчоблоків у 

закладах дошкільної освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

3)заміна віконних блоків 

та дверей на 

енергозберігаючі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

400 0 100 100 200 Забезпечення комфортних умов 

для перебування вихованців у 

закладах освіти 

  

4)переведення котельного 

обладнання на 

використання 

альтернативного палива 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

200 200 0 0 0 Переведення                     

котелень на 

альтернативні види 

палива 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

5)заміна ламп освітлення 

на енергозберігаючі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

     Заміна щороку ламп 

освітлення на 

енергозберігаючі у 

навчальних закладах Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

100 20 20 20 40 

  6)створення доступних 

умов для навчання та 

реабілітації для  дітей з 

обмеженими 

функціональними 

можливостями 

(улаштування пандусів, 

ліфтів, спеціально 

обладнаних вбиралень 

тощо) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

50 10 10 10 20 Створення технічних 

умов для забезпечення 

фізичної 

безбар’єрності 

закладів дошкільної 

освіти  

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 



7)забезпечення 

модернізації матеріально-

технічної та навчально-

методичної бази у закладах 

дошкільної з інклюзивним 

навчанням 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний 

бюджет 

- - - - - Створення сучасної  

матеріально-технічної 

бази закладів 

дошкільної освіти з 

інклюзивним 

навчанням 

Місцевий 

бюджет 

- - - - - 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

8)обладнання приміщень 

(будівель) закладів 

дошкільної освіти 

системами 

протипожежного захисту 

(здійснення їх технічного 

обслуговування та 

пожежного спостерігання) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

1270 165 195 210 750 Забезпечення 

безпечних умов 

експлуатації будівель 

та споруд закладів 

дошкільної освіти  Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

    9)підвищення 

вогнестійкості будівель 

закладів дошкільної освіти 

населення шляхом 

просочення конструкцій 

вогнетривкими сумішами 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

1065 130 175 220 540 Забезпечення безпечних 

умов експлуатації 

будівель та споруд 

закладів дошкільної 

освіти Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

     

10)монтаж (ревізія) 

пристроїв захисту від 

прямих попадань 

блискавки і вторинних її 

проявів на будівлях 

закладів дошкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

790 110 140 180 360 Забезпечення безпечних 

умов експлуатації 

будівель та споруд 

закладів дошкільної 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень  

11)проходження 

посадовими особами 

навчання та перевірки 

знань з питань пожежної 

безпеки, організації 

експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів протипожежного 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

16 3 3 3 7 Підвищення рівня знань  

відповідальних осіб з 

питань пожежної 

безпеки, організації 

експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів протипожежного 

захисту 



захисту Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень  

    12)проведення планово-

попереджувальних 

ремонтів та оглядів 

електроустановок, 

опалювального, 

вентиляційного, 

технологічного, а також 

навчального обладнання 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 250 50 50 50 100 Проведення планово-

попереджувальних 

ремонтів та оглядів 

електроустановок, 

опалювального, 

вентиляційного, 

технологічного, а 

також навчального 

обладнання ЗДО 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

     

13)проведення обстежень 

технічного стану 

приміщень та спортивних 

споруд закладів дошкільної 

освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради, 

територіальні громади 

Місцевий бюджет 25 5 5 5 10 Моніторинг стану 

безпеки приміщень та 

спортивних споруд 

закладів дошкільної 

освіти Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

     

Повна загальна середня освіта 
7. Удосконалення 

структури 

системи 

загальної 

середньої освіти 

1) розвиток опорних шкіл, 

вивчення питання обрання 

форми фінансової 

автономії (повна або 

часткова)  

І-ІІІ 

квартали 

2023р. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет Фінансування не потребує Формування та 

функціонування 

спроможної освітньої 

мережі шляхом 

проведення 

трансформації мережі 

закладів загальної 

середньої освіти та 

надання закладам 

загальної середньої 

освіти фінансової 

автономії у 

відповідності до 

законів України “Про 

освіту”, “Про повну 

загальну середню 

освіту” 

2) прийняття рішення про 

надання фінансової 

автономії 

ІV 

квартал 

2023 р. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет Фінансування не потребує 

3) перехід до фінансової 

автономії ЗЗСО 

З 01 

січня 

2024 р. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 3930 0 

1230 1300 1400 

4) трансформація мережі 

закладів загальної 

середньої освіти у 

відповідність до Закону 

«Про освіту»  

2023-

2027 рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет - - - - - 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

8. 
  

Забезпечення 

якості надання 

освітніх послуг 

  

1)забезпечення 

впровадження 

допрофільного і 

профільного навчання у 

закладах освіти 

2023-

2027 рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет - - - - - Введення профільної 

освіти у всіх класах 

старшої школи Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 



2)організація дистанційної 

освіти у закладах 

загальної середньої освіти 

2023-

2027 рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет - - - - - Придбання 

обладнання для 

організації 

дистанційної освіти у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

3)впровадження 

додаткових курсів за 

вибором, факультативів у 

закладах загальної 

середньої освіти 

2023-

2027 рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет - - - - - Забезпечення 

доступності якісної 

освіти для всіх 

громадян 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

4)проведення тренінгових 

занять із підготовки 

випускників закладів 

загальної середньої освіти 

до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

викладачами закладів 

вищої освіти 

2023-

2027 рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Підвищення  

результативності 

випускників у ЗНО та 

підняття рейтингу 

області. 

 

 

 

Місцевий бюджет - - - - - 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

  



  

 

 
  

  

 

  

5)проведення 

Всеукраїнських 

учнівських Інтернет-

олімпіад 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
15 3 3 3 6 Формування у 

здобувачів освіти 

навичок наукової 

діяльності та 

винахідництва 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

6)проведення  І,ІІ, ІІІ 

етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

 

2023-

2027 

рр. 

 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Сприяння активізації  

участі здобувачів 

освіти та педагогічних 

працівників. 

Виявлення 

обдарованої молоді 

 

Місцевий бюджет 
200 0 50 50 100 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

7)проведення  І,ІІ, ІІІ 

етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої 

академії наук України 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет      Підвищення  

результативності 

випускників у ЗНО та 

підняття рейтингу 

області. 

Місцевий бюджет 
20 0 5 5 10 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

8)встановлення та виплата 

стипендій обдарованим 

дітям – переможцям ІІІ, ІV 

етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої 

академії наук України, 

учасникам ЗНО, НМТ, які 

за результатами складання 

отримали 190-200 балів та 

педагогічним 

працівникам, які їх 

підготували 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Заохочення учнів  до 

участі у олімпіадах, 

змаганнях, турнірах 

 

Місцевий бюджет 
600 120 120 120 240 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

  



  
   

 
      

          

    

9)популяризація 

позитивного досвіду 

інклюзивної освіти серед 

педагогічних 

працівників, батьківської 

громадськості 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
5 1 1 1 2 Створення умов для 

поширення кращого 

педагогічного досвіду 

інклюзивної освіти та 

впровадження 

інновацій 
  

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

10)відкриття  

інклюзивних класів у 

закладах загальної 

середньої освіти (за 

потреби) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
     Забезпечення потреб 

дітей з особливими 

освітніми потребами у 

здобутті загальної 

середньої освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

11)забезпечення 

модернізації 

матеріально-технічної  та 

навчально-методичної  

бази  у закладах загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет - - - - - Створення сучасної  

матеріально-технічної 

бази закладів загальної 

середньої  освіти з 

інклюзивним 

навчанням 

 

Місцевий бюджет 
В  межах передбачених призначень 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

- - - - - 

12)введення  до штатних 

розписів закладів освіти 

посад практичних 

психологів та соціальних 

педагогів  

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет - - - - - Створення умов для 

організації якісного  

соціально-

психологічного 

супроводу здобувачів 

освіти 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень 

Місцевий бюджет 
- - - - - 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

13)введення до штатного 

розпису закладів 

загальної середньої 

освіти з інклюзивними 

класами посад асистента 

вчителя тощо 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет - - - - - Приведення  штатних 

розписів закладів 

загальної середньої 

освіти з інклюзивними 

класами у 

відповідність з 

нормативними 

вимогами 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень 

Місцевий бюджет - - - - - 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

     
 

      



          
  
  

  
  

14)організація гарячого 

харчування учнів 1-4 

класів закладів загальної 

середньої освіти в тому 

числі дітей пільгових 

категорій 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет 
В  межах передбачених призначень Забезпечення учнів 1-4 

класів закладів 

загальної середньої 

освіти безкоштовним 

харчуванням  

 

 

 

 

Місцевий бюджет 

27000 4000 5000 6000 12000 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

15)оснащення 

комп'ютерним 

обладнанням, партами, 

дидактичними 

матеріалами, програмним 

забезпеченням в рамках 

концепції Нова українська 

школа 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет 
В  межах передбачених призначень Забезпечення закладів 

загальної середньої 

освіти технологічним 

обладнанням  та 

наочними матеріалами 

для успішного 

впровадження 

концепції Нова 

українська школа 

Обласний бюджет 
В  межах передбачених призначень 

Місцевий бюджет 
1000 200 200 200 400 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

16)придбання шкільних 

автобусів для поповнення 

та оновлення існуючого 

парку шкільних автобусів, 

у тому числі 

спеціальних, обладнаних 

місцями для дітей з 

обмеженими фізичними 

можливостями на 

інвалідних візках 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 
Державний бюджет 

8750 1750 1750 1750 3500 Поповнення та 

оновлення існуючого 

автопарку на 5 

шкільних автобусів 

Місцевий бюджет 
3750 750 750 750 1500 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

17)забезпечення  

утримання  шкільних 

автобусів 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
27500 3500 4500 5500 14000 Забезпечення якісного 

утримання шкільних 

автобусів Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

  



  
   

 
      

          

    

18)оснащення закладів 

загальної середньої освіти 

навчальними кабінетами   

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет 
1000 200 200 200 400 Придбання  

навчальних кабінетів 

для закладів загальної 

середньої освіти 
Обласний бюджет В  межах передбачених призначень 

Місцевий бюджет 
     

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

19)створення та 

забезпечення STEM-

лабораторій 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
250 50 50 50 100 Придбання 28 стем-

лабораторій для 

закладів загальної 

середньої освіти  Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

500 100 100 100 200 

20)забезпечення закладів 

загальної середньої освіти 

області  комп’ютерною 

технікою, 

мультимедійним та 

інтерактивним 

обладнанням для 

забезпечення освітнього 

процесу 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 
Місцевий бюджет 

500 100 100 100 200 Створення сучасної  

матеріально-технічної 

бази у закладах 

загальної середньої 

освіти 

 

 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

 
    500 

100 100 100 200 

  
   

 
      

  

21)оновлення фонду 

шкільних бібліотек 

навчально-методичною 

та науково-популярною 

літературою 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 
Місцевий бюджет 

     Формування 

оновленого фонду 

шкільних бібліотек, 

оснащеного  сучасною 

навчально-

методичною та 

науково-популярною 

літературою 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

9. 

 

Забезпечення 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

у працівниках 

відповідного 

рівня 

кваліфікації 

 

 

 

1)підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
1500 280 280 280 560 Формування 

компетенції педагогів 

відповідно до 

оновленого змісту 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

2)організація проведення 

конкурсів професійної 

майстерності серед 

педагогічних працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
75 15 15 15 30 Створення 

конкурентного 

середовища для 

професійного росту 

педагогів  та обміну 

досвідом 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

чинним 

законодавством 

     



  

     
 

      

    3)проведення методичних 

заходів для педагогічних 

працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
15 3 3 3 6 Формування 

компетенції педагогів 

відповідно до 

оновленого змісту 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

4)забезпечити здобуття 

та/або вдосконалення 

професійних 

компетентностей і 

педагогічної майстерності 

протягом першого року 

професійної діяльності 

педагогічних працівників 

(інтернів) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевийбюджет 
15 3 3 3 6 Підвищення рівня 

професійних 

компетентностей і 

педагогічної 

майстерності молодих 

вчителів 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

10. Створення 

безпечних умов 

освітнього 

процесу у 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

1)модернізація 

харчоблоків та їдалень у 

закладах загальної 

середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
250 50 50 50 100 Модернізація 

харчоблоків та їдалень 

у закладах загальної 

середньої освіти Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

250 50 50 50 100 

  



  
   

 
      

    

2)проведення ремонту 

вбиралень у закладах 

загальної середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
250 50 50 50 100 Проведення ремонту 

вбиралень у 116 

закладах загальної 

середньої освіти 
Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

250 50 50 50 100 

3)проведення капітального 

ремонту/реконструкція 

будівель закладів 

загальної середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 8000 4000 1000 1000 2000 Проведення 

капітального 

ремонту/реконструкція 

будівель 82 закладів 

загальної середньої 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

4)проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

споруд закладів загальної 

середньої освіти  

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет 
В  межах передбачених призначень Проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

споруд 203 закладів 

загальної середньої 

освіти 
Місцевий бюджет 

550 150 100 100 200 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

250 50 50 50 100 

5)забезпечення 

модернізації матеріально-

технічної  та навчально-

методичної  бази  у 

закладах загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет 
- - - - - Модернізація 

матеріально-технічної  

та навчально-

методичної  бази  у 

120 закладах загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним 

навчанням 

Обласний бюджет 
В  межах передбачених призначень 

Місцевий бюджет 
- - - - - 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

- - - - - 

  



  
   

 
      

  6)заміна віконних блоків 

та дверей на 

енергозберігаючі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 800 0 200 200 400 Забезпечення 

комфортних умов для 

перебування дітей у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

7)утеплення фасадів та 

покрівель закладів 

загальної середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет      Забезпечення 

виконання технічних 

вимог експлуатації 

будівель та споруд 

закладів загальної 

середньої освіти 

Обласний бюджет      

Місцевий бюджет 
     

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

8)реконструкція та 

модернізація систем 

опалення у закладах 

загальної середньої освіти 

шляхом впровадження 

енергозберігаючих 

матеріалів 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет      Створення належних 

санітарно-гігієнічних 

умов перебування 

учнів  у  закладах 

загальної середньої 

освіти 

Обласний бюджет      

Місцевий бюджет 
     

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

  



  
   

 
      

          

  

9)заміна ламп освітлення 

на енергозберігаючі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет  15 25 25 50 Заміна щороку ламп 

освітлення на 

енергозберігаючі у 

25% закладів загальної 

середньої освіти (у 

разі потреби) 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

 15 25 25 50 

10)проходження 

посадовими особами 

навчання та перевірки 

знань з питань пожежної 

безпеки, організації 

експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів протипожежного 

захисту 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
29 4,5 5,5 6 13 Підвищення рівня знань  

відповідальних осіб з 

питань пожежної 

безпеки, організації 

експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів 

протипожежного 

захисту 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

11)проведення планово-

попереджувальних 

ремонтів та оглядів 

електроустановок, 

опалювального, 

вентиляційного, 

технологічного, а також 

навчального обладнання 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
500 100 100 100 200 Забезпечення 

безпечних умов 

експлуатації будівель 

та споруд закладів 

освіти 
Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

12)обладнання приміщень 

(будівель) закладів 

загальної середньої освіти 

системами 

протипожежного захисту 

(здійснення їх технічного 

обслуговування та 

пожежного спостерігання) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 5600 1600 1100 1200 1700 Забезпечення 

безпечних умов 

експлуатації будівель 

та споруд закладів 

освіти 
  

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

13)підвищення 

вогнестійкості будівель 

закладів загальної 

середньої освіти 

населення шляхом 

просочення конструкцій 

вогнетривкими сумішами 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 

1970 320 350 400 900 Підвищення 

вогнестійкості 

будівель 120 закладів 

загальної середньої 

освіти 

  



          

  

  

  

  

   

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

 

14)монтаж (ревізія) 

пристроїв захисту від 

прямих попадань 

блискавки і вторинних її 

проявів на будівлях 

закладів загальної 

середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
200 25 35 40 100 Забезпечення 

безпечних умов 

експлуатації будівель 

та споруд закладів 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

15)влаштування та ремонт 

огорожі закладів загальної 

середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 600 0 150 150 300 Забезпечення 

безпечних умов 

навчання учнів у 

закладах освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

16)проведення обстежень 

технічного стану 

приміщень та спортивних 

споруд закладів загальної 

середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
25 5 5 5 10 Забезпечення 

безпечних умов 

експлуатації будівель 

та споруд закладів 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

17)виведення котелень з 

приміщень закладів 

загальної середньої освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Державний бюджет 4050 0 1350 1350 1350 Забезпечення 

безпечних умов 

експлуатації будівель 

та споруд закладів 

освіти Місцевий бюджет 
450 0 150 150 150 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

Позашкільна освіта 

11. Забезпечити 

функціонування 

мережі закладів 

позашкільної 

освіти 

1)Проведення 

моніторингу серед 

здобувачів освіти та їх 

батьків щодо відкриття 

груп, гуртків, секцій 

позашкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Розширення мережі 

закладів позашкільної 

освіти Місцевий бюджет 
     

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

2)оновлення та 

модернізація матеріально-

технічної бази, оснащення 

комп’ютерною технікою 

та забезпечення доступу 

до мережі Інтернет у 

закладах ПО 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет      Забезпечення  закладів 

позашкільної освіти  

сучасною матеріально-

технічною базою 

Місцевий бюджет 
330 0 50 60 120 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     



12. 

  

Забезпечити 

розвиток сфери 

позашкільної 

освіти за місцем 

проживання та 

надання якісних 

послуг дітям та 

молоді 
  

1)забезпечення 

функціонування філії 

Кіровоградської Малої 

академії наук у громаді 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
25 5 5 5 10 Створення філії 

Кіровоградської Малої 

академії наук у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Пантаївської сільської 

ради 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

2)встановлення та виплата 

стипендії обдарованим 

дітям – переможцям 

рейтингових 

Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних 

конкурсів учнівської 

творчості  педагогічним 

працівникам, які їх 

підготували 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
200 40 40 40 80 Стимулювання 

творчого потенціалу 

вихованців, слухачів, 

учнів  закладів 

позашкільної освіти  Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

3)встановлення та виплата 

стипендії педагогічним 

працівникам, які 

підготували обдарованих 

дітей – переможців 

рейтингових 

Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних 

конкурсів учнівської 

творчості  

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 200 40 40 40 80 Стимулювання 

творчого потенціалу 

педагогів закладів 

позашкільної освіти  

  



          

  

   

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

4)організація проведення 

конкурсів професійної 

майстерності серед 

педагогічних працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Стимулювання 

творчого потенціалу 

педагогів закладів 

позашкільної освіти 

Місцевий бюджет 
25 5 5 5 10 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

5)забезпечення реалізації 

Концепції підтримки та 

сприяння розвитку 

дитячого громадянського 

руху 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Підтримка проєктів  

обласного парламенту 

дітей Місцевий бюджет      

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

6)співпраця з 

громадськими 

організаціями щодо 

надання послуг 

позашкільної освіти для 

дітей та молоді 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Поліпшення якості 

надання послуг 

позашкільної освіти 

  



  

   

Місцевий бюджет 
     

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

7)проведення навчань, 

тренінгів для працівників 

закладів позашкільної 

освіти стосовно новітніх 

тенденцій, гендерних 

підходів у роботі, 

використання сучасних 

інформаційних технологій 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет В  межах передбачених призначень Формування 

компетенції педагогів 

закладів позашкільної 

освіти  відповідно до 

оновленого змісту 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

8)впровадження в освітній 

процес гуртків та 

факультативів з метою 

профілактики булінгу та 

насильству в дитячому та 

молодіжному середовищі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Активізація роботи з 

профілактики булінгу 

та насильству в 

дитячому та 

молодіжному 

середовищі 

Місцевий бюджет 
50 10 10 10 20 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

13. 1)Забезпечити 

умови для 

залучення до 

позашкільної 

освіти  дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

1)забезпечення діяльності 

гуртків для дітей з 

особливими освітніми 

потребами (придбання 

інвентарю, обладнання, 

роздаткових витратних 

матеріалів, призів тощо) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
В  межах передбачених призначень Створеня технічних 

умов для забезпечення 

функціонування 

гуртків для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

2)забезпечення участі 

дітей з особливими 

освітніми потребами у 

заходах 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
В  межах передбачених призначень Впровадження 

інклюзивної 

позашкільної освіти  
Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

14. Забезпечити 

якісну 

комунікативну 

складову у сфері 

позашкільної 

освіти за місцем 

проживання 

1)проведення 

інформаційних кампаній 

щодо залучення дітей до 

занять у ЗПО за місцем 

проживання 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет В  межах передбачених призначень Підвищення частки 

дітей, охоплених 

позашкільною 

освітою, до 90% 

  



      
     

 

     

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

15. 
  

Забезпечити 

участь  дітей та 

учнівської молоді 

за напрямками 

позашкільної 

освіти  у заходах 

різних рівнів  (на 

місцях, 

обласного, 

всеукраїнського, 

міжнародного)  
  

1)забезпечення закладів 

позашкільної освіти   

інвентарем, костюмами, 

необхідним спорядженням 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет      Оновлення 

матеріальної бази 

гуртків закладів 

позашкільної освіти 
Місцевий бюджет 

330 50 60 70 150 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

2)забезпечення учнів 

закладів позашкільної 

освіти  транспортними  

послугами, проживанням 

та харчуванням під час їх 

участі у конкурсах та 

змаганнях 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Сприяння розвитку та 

популяризації 

позашкільної освіти Місцевий бюджет 140 20 30 30 60 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

     
 

      

16. Забезпечення 

закладів 

позашкільної 

освіти 

працівниками 

відповідного 

рівня кваліфікації 

1)підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 100 20 20 20 40 Формування 

компетенції педагогів 

закладів позашкільної 

освіти  відповідно до 

оновленого змісту 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

     

2)організація проведення 

конкурсів професійної 

майстерності серед 

педагогічних працівників 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 
     Підвищення 

престижності професії  

педагога та 

популяризація 

позашкільної освіти   

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

 

  



17. Створення 

безпечних умов 

освітнього 

процесу у 

закладах 

позашкільної 

освіти 

1)проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

споруд закладів 

позашкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 330 50 60 70 150 Проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

споруд 26  закладів 

позашкільної освіти  Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

2)проведення ремонту 

вбиралень у закладах 

позашкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 70 0 70 0 0 Створення належних 

санітарно-гігієнічних 

умов перебування 

дітей у  закладах 

позашкільної освіти 
Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

3)оновлення та 

модернізація матеріально-

технічної бази у закладах 

позашкільної освіти 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

 
 Створення сучасного 

освітнього простору у 

закладах позашкільної 

освіти 
Місцевий бюджет 

220 30 40 50 100 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

  4)заміна віконних блоків 

та дверей на 

енергозберігаючі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 100 100 0 0 0 Забезпечення 

комфортних умов для 

перебування дітей у 

закладах позашкільної 

освіти 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

   



          

  

5)заміна ламп освітлення 

на енергозберігаючі 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 
Місцевий бюджет 

15 3 3 3 6 Забезпечення 

раціонального 

впровадження заходів 

з енергозбереження 

6)проходження 

посадовими особами 

навчання та перевірки 

знань з питань пожежної 

безпеки, організації 

експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів протипожежного 

захисту 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий бюджет 5 1 1 1 2 Підвищення рівня 

знань  відповідальних 

осіб з питань 

пожежної безпеки, 

організації 

експлуатації і 

обслуговування 

наявних засобів 

протипожежного 

захисту 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

7)обладнання приміщень 

(будівель) закладів 

позашкільної освіти 

системами 

протипожежного захисту 

(здійснення їх технічного 

обслуговування та 

пожежного спостерігання) 

2023-

2027 

рр. 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний бюджет В  межах передбачених призначень Забезпечення 

безпечних умов 

перебування дітей у 

закладах позашкільної 

освіти 

Місцевий бюджет 
239 120 110 3 6 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

У разі надходжень 

Разом 

Державний бюджет 16400 4550 3300 3300 5250 

   

Обласний бюджет  0 0  0  0  0  

Місцевий бюджет 109354 19416,5 20077,5 22801 47059 

Кошти інших джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

2565 505 515 515 1030 

Всього 128319 24471,5 23892,5 26616 53339 

 


